


CHAVE CORRENTE PARA TUBOS 
Os mordentes duplos proporcionam 
um agarre rapido em qualquer 
dire�ao. Feitos em a�o forjado sao 
substituiveis. Ideal para ser 
utilizada em lugares de diffcil 
acesso. 

BOMBA HIDRAULICA SEM 
FIO SERIE XC 
Para localidades remotas ou 
areas de diffcil acesso onde 
nao se disp5e de energia 
elaetica. 

Excelencia em 
ferramentas 
de segurarn;a 
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CRIMPADORA CORTADOR E 
PERFURADORA ELETRICA 
Efetua trabalhos de corta-cabo, 
crimpagem de conectores e perfu
ra�oes de chapas com a ferramenta 
patenteada RIDGID Sistema de 
Engate Rapido 

TENSIONADOR HIDRAULICO 

PARA PA RAF USOS 

Para remo�ao de pinos de 
grandes propor�5es e para 

quando ha corrosao das pe�as 

ROSQUEADEIRA ELETRICA 
PORTATIL 
A unidade de for�a mais potente do 
mercado e a que oferece mais 
op�oes de trabalho. Abrir roscas, 
cortar tubas grandes, biselar e 
curvar tubas leves. 

CILINDRO DE ALUMINIO 
LEVE 
Fornece a for�a do a�o com a 
leveza, transportabilidade e 
facilidade de posicionamento 
do alumfnio. 

FERRAMENTAS MANUAIS 

ANTIFAISCANTES 

Alicates bomba d'agua 
Alicates carte diagonal 
Chaves de bater 
Martelos e picaretas 
Soquetes de impacto 



CHAVE DE TORQUE DIGITAL 
3/8" A BATERIA 
Oferece instalac;:ao ate 50% 
mais rapida, substituindo a 
ferramenta manual ou o 
processo de instalac;:ao de 
duas ferramentas pelo motor 
sem escova POWERSTATE TM 

MALA DE FERRAMENTAS VOE 
ALUMINIO COM 81 PtS 
Maleta em alumfnio, cantos em 
nylon com fechaduras e dobradic;:as 
especiais. Ferramentas isoladas 
essenciais para trabalhos de campo 
com seguranc;:a e durabilidade. 

CHAVES DE IMPACTO 1" A 
BATERIA 2033Nm 
Unica Chave de lmpacto de 1" a 
bateria do Mundo. Sistema ONE 
KEY, que gerencia, controla e 
rastreia o equipamento atraves de 
smartphones. Motor sem escovas 
de carvao e chip de inteligencia 
que evita o superaquecimento. 
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LANTERNA LED TRUEVIEW 
M12 A BATERIA 
750 lumens, conta com a 
cance de ate 640m.Refletor 
facetado integrado e 
protec;:ao IP54. 
Nfveis: Alta: 750 lumens / 
Baixa:400 lumens / 

CiEDOREP' 

TORQUIMETRO DE ESTALO 
DREMASTER DMK 
Torqufmetro ajustavel e robusto para 
aplicac;:ao de torque no sentido horario 
(direita) e anti-horario (esquerda), 
atraves da inversao do quadrado de 
encaixe, que facilita sua utilizac;:ao em 
locais com giro limitado. 

JOGO DE SOQUETES 3/4" -7" 
COM 20 P(:S 

Robustas e de alta durabilidade, os 
soquetes Proto sao indispensaveis 
para utiliza�ao em segmentos 
industriais de grande porte. 



FLUKE® 

MULTiMETRO 2811 ex
TRUE RMS INTRINSECA
MENTE SEGURO 
Para trabalho em ambientes 
petrolfferos, qufmicos ou 
farmaceuticos. A prova de 
queda, a prova d'agua e 
poeira. 

CALIBRADOR DE PRESSAO 

AUTOMATICO FLUKE 729 
Simplifica o processo de 
calibra�ao de pressao e de 
fornecimento de resultados de 
testes mais rapidos e precisos. 
Tambem testa varios pontos de 
teste de pressao e documenta 
os resultados automaticamente 

MINITERMOMETRO INFRAVER
MELHO INTRINSECAMENTE 
SEGURO 568 ex
Pode ser utilizado em ambientes 

perigosos, e o mais 
confiavel em ferramentas de 
teste. 

ANALISADOR DE QUALIDADE 
DE ENERGIA E DE MOTOR 
FLUKE 43811 
Ajuda a avaliar efetivamente o 
desempenho eletrico e 
mecanico, apenas ao conectar a 
tensao e medir a corrente, 
fornecendo um nfvel de dados 
sem precedentes. 

GERADOR DE FUNtAO 
FLUKE 773 
Para detectar e reparar 
avarias em loops de 4-20 
mA sem interromper o 
loop ou desligar o sistema. 

GERADOR DE IMAGENS 
ULTRASSONICOS ii900

Permite que as equipes de 
manuten�ao localizem com 
rapidez e precisao vazamentos 
de ar comprimido, gases, vapor, 
reduzindo os gastos, 
melhorando sua produtividade e 
sua eficiencia energetica. 
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